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چکیده:
در این پژوهش با گردآوردی دادهها از سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان آب و فاضالب ،ادارۀ هواشناسی و استانداری استتان گسستتان در ستا  0411بته
بررسی شاخصهای زیستمحیطی استان گسستان پرداخته شد .براساس نتایج ،شاخصهای مصرف سموم شیمیایی ،مصرف کودهای شتیمیایی و لس تت
نیترات در آبهای زیرزمینی تأثیر منفی ،و شاخصهای سطح زیر کشت ،مقدار بارندگی ،خاکورزی حفتاتتی و تنتوگ گیاهتان زرا تی تتأثیر مثبتت بتر
شاخصهای محیط زیستی داشتهاند .همچنین نتایج استفاده از روش تحسیل سسسسهمراتبی ( )AHPنشان داد که بیشترین رتبته را شتاخص ختاکورزی
حفاتتی با وزن  03و کمترین رتبه را شاخص سطح زیر کشت با وزن  00/1بهدست آوردهانتد .شهرستتان گنبتد براستاس شتاخصهای پایتداری محتیط
زیستی با  91درصد بیشترین اولویت و شهرستان بندر ترکمن بتا  63درصتد کمتترین اولویتت را داشتتند .نتتایج تحسیتل حساستیت نیت نشتان داد کته
شاخصها در دامنۀ  0تا  6درصد تغییر ،ثبات و سازگاری دارند و اولویتبندی تغییر نمیکند .در نهایتت نیت شهرستتانهای استتان گسستتان بته دستتۀ
پایدار ،نسبتاً پایدار و ناپایدار طبقهبندی شدند .پیشنهاد میشود که براساس نتایج این پژوهش ،شتاخصهای زیستتمحیطی در استتان گسستتان متدن ر
قرار گیرد و بهترین تصمیمگیریها در زمینۀ پایداری کشاورزی استان گسستان صورت گیرد.

کلید واژگان:

استان گسستان ،پایداری کشاورزی ،تحسیل سسسسهمراتبی ،شاخصهای زیستمحیطی

 نویسنده مسئو ؛ تسفن11002314436 :
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وجود دارد که آیا اکوسیستمهای کشاورزی در

 .1مقدمه
در سا های دهۀ  0111مشخص شد که موضوگ
توسعۀ کشاورزی و محیط زیستی باید بهطور
مشترک مدن ر قرار گیرد ،زیرا بیشتر منابع طبیعی
در کشورهای در حا

توسعه توسط کشاورزان و

گسهدارانی اداره میشود که از آنها امرار معاش
میکنند .یکی از زمینههای اصسی تحقیق اقتصاددانان
و سیاستمداران ،تحقیق دربارۀ قوانین و مقرراتی بود
که امکان میداد منابع طبیعی توسط کشاورزان و
دامداران و دیگران به روشی پایدار از ن ر محیطی
مدیریت شوند ( .)Ostorm, 1990پاسخگویی به
نیازهای ف اینده و تغییریافتۀ لذایی ناشی از رشد
جمعیت ،اف ایش درآمد و تغییر سبک زندگی،
چالشی اساسی برای تحقق چشمانداز  2121است.
پایداری دستکم شامل سه بُعد مستقل اما
بههمپیوسته است :محیط زیست ،اقتصادی و
اجتما ی ( .)Zhen, 2003پایداری در کشاورزی
مفهومی پیچیده است و هیچ دیدگاه مشترکی دربارۀ
ابعاد آن در بین محققان وجود ندارد .با وجود این،
شاخصهای مختسفی برای اندازهگیری پایداری
کشاورزی ارائه شده است.)Hayati et al., 2010( .
براساس تعریف فائو ( ،)1999کشاورزی پایدار
بهمعنای مدیریت و حفاتت از منابع طبیعی پایه و
هدایت دگرگونیهای تکنولوژیکی و نهادی است،
بهشکسی که ارضای نیازهای انسانی نسلهای حاضر و
آینده را تضمین کند .به بارت دیگر ،میتوان گفت
کشاورزی پایدار سیستمی است که از منابع بهشکسی
کارامد و مؤثر استفاده میکند و در ین تولید مواد
لذایی سالم ،کیفیت محیط زیست انسان و منابع را
برای نسلهای آینده حفظ میکند و پویایی اقتصادی
نی دارد .در کشاورزی پایدار این دلدله و نگرانی

طوالنیمدت میتوانند توانایی بهرهوری تولید را حفظ
کنند یا خیر ( .)Fricker, 1998حفظ منابع تولید و
هم مان ،داشتن حداکثر بهرهوری و پذیرش اجتما ی
ویژگی کسیدی کشاورزی پایدار استPassel Van, ( .

)2008
ارزیابی پایداری میتواند چالشهای توسعۀ منطقتهای
را از ابعتتتتاد اجتمتتتتا ی ،اقتصتتتتادی و محیطتتتتی
تج یتتهوتحسیتتل کنتتد و یتتک مبنتتای مهتتم بتترای
برنامتهری ی منطقتهای فتراهم آورد ( Chen et al.,

 .)2019اصطالح پایداری محیط زیست ابتتدا توستط
بانک جهانی بهصتورت اصتطالح «توستعۀ مستئولیت
محتتیط زیستتت» استتتفاده شتتد .پ ت

از آن ،بتتارت

«توسعۀ پایتدار محتیط زیستت» توستط آن ستازمان
بتهکار گرفتته شتدSerageldin and Streeter, ( .

 )1993ستترانجام ،مفهتتوم پایتتداری محتتیط زیستتت
توسعه یافت ( .)Goodland, 1995به گفتۀ گودلنتد،
پایداری زیستمحیطی «بهمن ور جسوگیری از آسیب
رساندن به انسان ،بهدنبا رفاه انسان توسط حفاتتت
از منابع و مواد اولیۀ مورد نیاز انسان است و از تجتاوز
بیش از حد زبالتههای انستانی جستوگیری متیکنتد».
انتخاب شاخصهای مؤثر ،کسیتد اصتسی موفقیتت هتر
برنامۀ ن ارتی استت ).(Dale and Beyeler, 2001
شاخص باید با دقت انتخاب شود تا بتواند بهصراحت،
وضعیت پایداری را اندازهگیری و توصیف کند.
برخی از معیارهای دیگر برای انتختاب شتاخصها در
پتتژوهش  Livermanو همکتتاران ( )1988بررستتی
شدهاند .ارزیابی کمّتی پایتداری منطقتهای متیتوانتد
پایداری سیستتمهای پیچیتدۀ جامعتۀ طبیعتت را در
انواگ مقیاس زمتانی و مکتانی ارزیتابی کنتد ( Ness,

 )2007و ( .)Wu et al., 2014ایتن ارزیتابیهتا بته
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سیاستگذاران کمک میکند تتا روابتط پیچیتده بتین

پژوهشهایی در داخل و خارج انجام گرفته است.

مؤلفههای مختستف توستعۀ پایتدار منطقتهای را درک

 Moradiو همکتتاران ( )2020بتته بررستتی سیستتتم

کرده و راهنماییهای مؤثری برای سیاستگذاری ارائته

پشتتتیبانی تصتتمیمگیری چنتتدمعیاره بتترای انتختتاب

کننتتد.)Devuyst 2001; Wu et al., 2012( .

ستتایت م ر تتۀ بتتادی و تج یتتهوتحسیل حساستتیت در

ارزیابی پایداری هر منطقه نتهتنها بایتد بته وضتعیت

استان البرز پرداختند و نشان دادند که منطقۀ جنوب

پایداری کسی توجه داشته باشد ،بسکه باید تفاوتهتای

شترقی استتان از جمسته کترج و شهرستتان ن رآبتاد،

توسعۀ اجتما ی ،اقتصادی و اکولوژیکی در منطقته را

بیشتتتتترین اولویتتتتت را در استتتتتان البتتتترز دارد.

نی بررسی کنتد ( .)Wu, 2013امتروزه شتاخصهای

تج یهوتحسیل حساسیت نشان داد کته نتتایج بتهطور

پایداری به نوان اب ارهایی کاربردی در فرایند ارزیابی

کسی قابتل ا تمتاد بودنتد Tzouraman .و همکتاران

و اجرای سیستمهای کشاورزی پایدار ،نقش مهم و رو

( )2020به ارزیتابی مسکترد پایتداری در م ر ته بتا

به رشدی دارنتد ( .)Roy and Chan, 2012استتان

استفاده از نمونههایی از سیستتم پایتداری کشتاورزی

گسستان مستعد کشت محصتوالت مختستف زرا تی و

کشتتور یونتتان بتتا استتتفاده از روش  AHPپرداختنتتد.

بالی است و فعالیتهای گوناگون زرا تی در آن اجترا

نتتتایج ارزیتتابی پایتتداری نشتتان داد کتته پشتتتیبانی از

میشود که این حجم گسترده فعالیتهای کشتاورزی

معیارهتتای استتتراتژیک م ر تته بتتهمن ور حمایتتت از

بتتا ایجتتاد ناپایتتداری کشتتاورزی و طبیعتتی از جمستته

کشاورزان و سیاستگذاران در جهت برنامههای توسعۀ

تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ،آلودگی منتابع

پایدارتر در اولویت قرار میگیرند Pacini .و همکاران

آب و خاک ،شتور شتدن اراضتی ،کتاهش ستفرۀ آب

( )2003با استفاده از شاخصهای محتیط زیستتی و

زیرزمینی و سرانجام ناپایداری کشاورزی همراه است.

اقتصادی ،پایداری سه ن ام زرا ی ارگانیک ،تسفیقی و

ارزیابی وضعیت موجود مت ارگ و بررستی مشتکالت و

متعارف را در منطقهای در ایتالیا ارزیابی کردند .نتایج

مسائل موجود در کشاورزی و وضعیت منابع طبیعتی،

نشان داد که مت ارگ ارگانیتک از ن تر از دستت دادن

آب و خاک استان گسستان با استفاده از شتاخصهای

نیتروژن ،خطر حشرهکش ،تنوگ گیاهان سفی و دیگر

پایداری میتواند توانمندیها ،مسائل و مشتکالت هتر

شتتتاخصهای زیستتتتمحیطی مسکتتترد بهتتتتری از

منطقه و نحوۀ مدیریت آنها را تعیین کنتد .بنتابراین،

ن امهای زرا ی تسفیقی و متعارف داشتهاند Izac .و

بررسی شاخصهای زیستمحیطی از اهمیت ویتژهای

 )1994( Swiftفهرستی از شاخصهای پایتداری را

برخوردار است و بیتوجهی به ایتن موضتوگ بتهدلیتل

برای سیستمهای زرا ی صحرای آفریقتا ارائته دادنتد.

محدودیت منابع و لت وم استتفادۀ صتحیح و بهینته از

این فهرست شامل دستتهبندیهتای مسکترد ،ستود،

آنها اثرهای جبرانناپذیری خواهد داشت .بته همتین

پایگاه منابع خاک ،آب آشامیدنی و وضعیت تغذیتهای

دلیتتل ،تحقیتتق حاضتتر در پتتی محاستتبه و ارزیتتابی

استتت Fallah Alipour .و همکتتاران ( )2019در

شاخصهای زیستمحیطی در استان گسستتان و نیت

استتتان کرمتتان بتته ستتنجش پایتتداری کشتتاورزی بتتا

تعیین اولویت و اهمیت تأثیر شتاخصها در پایتداری

استتتفاده از شتتاخصهای ترکیبتتی فتتازی پرداختنتتد.

زیستمحیطی در استان گسستان است .در این زمینته

 Fallahiو همکتتاران ( )2017رتبهبنتتدی پایتتداری
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محتتیط زیستتت را در استتتانهای منتختتب ایتتران در

معرفهایی هستند که جنبۀ کالن دارند و هر یتک از

سا های  0496و  0411با استفاده از روش  AHPو

آنها یکی از ابعتاد پایتداری را در ستطح بینالمسستی و

 TOPSISبررسی کردنتد .براستاس نتتایج ،در ستا

جهانی میسنجد .شاخصهای گروه دیگر جنبۀ خترد

 0496استانهای گسستان و اردبیل و در ستا 0411

دارند و به سنجش پایداری در سطح پایینتر (نهتاده،

استانهای گسستان و کرمتان بتهترتیب پایتدارترین و

م ر ه و میدان) با کمک دادههای اولیته متیپردازنتد

ناپایتتدارترین استتتانهای کشتتور بودنتتد .در پتتژوهش

( .)Irvani and Darban Astaneh, 2004در هتر

 )2015( Rashidpourدر زمین تۀ ارزی تابی پای تداری

پتتژوهش نحتتوۀ بتتهکارگیری و محاستتبۀ شتتاخصهای

توستتعۀ کشتتاورزی در استتتان آذربایجتتان لربتتی بتتا

پایداری متفاوت است و به هدفهای پژوهش بستگی

استفاده از شاخصهای مختسف در سه بُعد اجتمتا ی،

دارد .محدودۀ پژوهش در این تحقیق ،استان گسستان

اقتصادی و زیستمحیطی ،مشخص شد کته پایتداری

در شما کشور است کته شتامل چهتارده شهرستتان

زیستمحیطی توسعۀ کشاورزی ،وضعیت شتکنندهای

از بررسی تحقیقات مختستف ،شتاخصهای

است .پ

( )2011در

زیستمحیطی تحت بررسی در ایتن پتژوهش در هتر

استان فارس با استفاده از روش رهیافت برنامتهریت ی

چهارده شهرستان این استتان بتهشترح زیتر استتفاده

توافقی بته ارزیتابی پایتداری کشتاورزی پرداختنتد و

شدند :شاخص سطح زیتر کشتت ( Pourzand and

دریافتند که محدودیت منتابع آب در استتان فتارس،

 ،)Bakhshoudeh, 2011شتتتاخص

ختتتاکورزی0

تخریب و فرسودگی خاک از طریتق فرستایش آبتی و

حفتاتتی ( Taki et al. 2009; Edvardes et al.,

خاکی ،آلودگی ،شتوری ،کتاهش متواد آلتی ،کتاهش

 ،)2000; Sadeghi et al. 2019شتاخص مصترف

حاصسخی ی و تخریب فی یکی خاک ،امکان دستتیابی

کود و ستموم ( ،)Edvardes et al., 2000شتاخص

به امنیت لذایی را برای جمعیت رو به رشد استتان و

درجتۀ تنتوگ گیاهتان زرا تی ( Edvardes et al.,

کشور دچار مشتکل متیکنتد .بنتابراین بتا توجته بته

 ،)2000شاخص لس ت نیترات در آبهای زیرزمینتی

شرایط اقسیمی و محیطی استان باید تولید هتر گونته

( )Nassabian et al., 2014و مقدار بتارش ستالیانه

مادۀ لذایی همستو و مطتابق بتا کشتاورزی پایتدار و

( .)Gafforov, 2020به این من ور وزن هتر یتک از

منوط به استفادۀ صتحیح و منطقتی از منتابع استتان

شتتاخصهای پایتتداری زیستتتمحیطی کشتتاورزی بتتا

باشد.

بتتهکارگیری فراینتتد تحسیتتل سسستتسهمراتبتتی ()AHP

 .2مواد و روش ها

تعیین شد .دادههتای متورد نیتاز در ایتن پتژوهش از

دارد Pourzand .و Bakhshoodeh

منابع مختسفی مانند سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان

 .1-2شاااااخصهای زیسااااتمحیطی پایااااداری

آب منطقتتهای ،متتدیریت حفتتظ نباتتتات ،ستتازمان

کشاورزی

هواشناسی و آمارنامۀ استان گسستتان در ستا 0419

بهطور کستی شتاخصهای دارای کتاربرد در پایتداری
کشاورزی را میتوان به دو گروه شاخصهای کتالن و
شاخصهای خرد طبقهبندی کرد .شاخصهای کتالن

0

 خاکورزی بهمعنای تغییر ویژگیهای فی یکتی ختاک بترای ایجتادشرایط مسا د و مناسب محیطی بهمن ور جوانه زدن دانه ،سب شدن
و رشد و نمو گیاه است که این مسیات با اب ارها و روشهای متفتاوتی
انجام میگیرد (.)Edvardes et al., 2000
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تأثیر شاخصهای زیستمحیطی بر پایداری کشاورزی استان گسستان...
تصمیم نسبت به هم از راه مجمو تهای از محاستبات

گردآوری شد.

-2-2فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

ددی .گام بعدی محاسبات الزم برای تعیین اولویتت

2

فرایند تحسیل سسسسهمراتبی یا  AHPاز معروفترین
فنون تصتمیمگیری چنتدمن توره استت کته توستط
توماس ا سا تی در دهۀ  41ستدۀ نتوزدهم متیالدی
ابداگ شد .فرایند تحسیل سسسسهمراتبی بازتتابدهنتدۀ
رفتار طبیعی و تفکر انسانی است .ایتن روش ،مستائل
پیچیده را براساس آثار متقابل آنهتا بررستی کترده و
آنها را بهشکسی ساده تبدیل میکنتد و بته حتل آنهتا
میپردازد .فرایند تحسیتل سسستسهمراتبی در هنگتامی
که مل تصمیمگیری با چند گ ینتۀ رقیتب و معیتار
تصمیمگیتری روبهروستت کتاربرد دارد .استاس ایتن
روش تصتتمیمگیری ،مقایستتههتتای زوجتتی استتت.
بهکارگیری این روش مستتس م پتنج گتام متدۀ زیتر

هتر یتک از ناصتر تصتتمیم بتا استتفاده از دادههتتای
ماتری های مقایسههای زوجی است؛
د) ادلتتام وزنهتتای نستتبی :بتتهمن ور رتبهبنتتدی
گ ینتتههای تصتتمیم ،وزن نستتبی هتتر نصتتر در وزن
ناصر باالتر ضرب میشود تا وزن نهایی آن بهدستت
آید .با اجرای این مرحسه برای هر گ ینته ،مقتدار وزن
نهایی بهدست میآید؛
سازگاری در قضاوتها (پایایی) :نرخ ناسازگاری نشان
میدهد که تا چه حد میتوان به اولویتهتای حاصتل
از مقایسهها ا تماد کرد .اگر نرخ ناستازگاری کمتتر از
 1/01باشد سازگاری مقایسهها قابل قبتو استت؛ در
لیر اینصورت ،در مقایسهها باید تجدید ن ر شود.

است:

 .3-2طبقهبندی شهرستانهای اساتان گلساتان از

الف) مد سازی :فرایند تحسیل سسسسهمراتبی نیازمنتد

لحاظ پایداری زیستمحیطی

شکستتتن یتتک مستتئسه بتتا چنتتدین شتتاخص بتته
سسسسهمراتبی از سطوح است .سطح باال بیانگر هتدف
اصتتسی فراینتتتد تصتتمیمگیری استتتت .ستتتطح دوم،
نشتتاندهنتتدۀ شتتاخصهای متتده و اساستتی استتت و
ستتطح آختتر گ ینتتههای تصتتمیم را ارائتته متتیکنتتد
()Mehregan, 2005؛

بهمن ور ارزیابی کیفی پایتداری کشتاورزی ،براستاس
شاخص فاصسۀ انحتراف معیتار از میتانگین ()ISDM4
برمبنای میانگین و انحراف معیار و با استفاده از رابطۀ
زیتتر ،شهرستتتانهای استتتان گسستتتان در طبقتتههتتای
مختسف پایداری به چهار گروه ناپایدار ،نسبتاً ناپایتدار،
نسبتاً پایدار و پایدار طبقهبندی شدند (قمر.)2112 ،

ب) قضتتاوت ترجیحتتی (مقایستتههتتای زوجتتی) :بتتا

A: Min ≤ A < Mean – St.d
B: Mean- St.d ≤ B < Mean
C: Mean ≤ C < Mean + St.d
D: Mean+St.d ≤ D < Max

مقایسههتای دوبتهدو بتین ناصتر تصتمیم (مقایستۀ
زوجی) و تخصیص امتیازات ددی کته نشتاندهنتدۀ
ارجحیتتت بتتین دو نصتتر تصتتمیم استتت ،صتتورت
میگیرد .برای ایتن کتار بتهطتور معمتو از مقایستۀ

 .3نتایج

گ ینهها بتا شتاخصهای iام نستبت بته گ ینتهها یتا

 .1-3محاسبۀ شاخصهای پایداری

شاخصهای  jام استفاده میشود؛

با توجه به آمار و اطال ات بهدستآمده از چهارده

ج) محاستتبات وزنهتتای نستتبی :تعیتتین وزن ناصتتر
2

of Standard Deviation from the Mean

3Interval

Analytic Hierarchy Process
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جدول  -1ماتریس شاخصهای پایداری زیستمحیطی استان گلستان در سال 1311
شاخص

شاخصها

شاخص

کتتل ستتطح زیتتر

خاکورزی

کشت (هکتار)

حفاتتی

کود (کیسو

(درصد)

در هکتار)

شهرستان

مصرف

شاخص مصرف

شاخص

شاخص لس ت

مقدار بارش
سالیانه

سموم (لیتر در

تنوگ

نیترات در

هکتار)

گیاهان

آبهای

(میسیلیتر)

زرا ی

زیرزمینی

گرم بر لیتر

(درصد)

(درصد)

آزادشهر

41133/26

1/44

1/22

0/66

1/44

1/92

444/2

آققال

92406/42

0/17

1/24

1/70

1/64

27/34

634

بندر ترکمن

24317/13

1/71

1/20

20/14

1/79

1/47

321/9

بندر گ

00230/79

1/21

1/44

4/96

0/16

4/16

319/6

رامیان

40241/41

1/09

1/21

0/44

1/99

6/26

0170/6

64401/69

1/04

1/29

2/97

1/46

04/21

444/1

کردکوی

23194/76

1/16

1/40

0/40

1/97

6/14

460/1

کالله

34612/20

1/01

1/22

1/33

1/79

01/62

119

گالیکش

26339/72

1/61

1/27

1/69

1/97

42/20

0120/2

گرگان

32110/43

1/14

1/23

0/34

1/16

21/90

342/0

گمیشان

64400/94

1/43

1/09

1/12

1/42

9/73

301

گنبد کاووس

036430/14

1/29

1/01

1/49

1/63

02/26

324/4

مراوهتپه

74311/26

1/61

1/07

0/10

1/70

4/91

619/4

مینودشت

69337/14

1/03

1/04

1/47

1/30

27/4

0144

بیشترین

036430/14

0/17

1/44

20/14

0/16

42/20

0144

کمترین

00230/79

1/16

1/04

1/49

1/42

6/14

619/4

میانگین

64204/13

1/463

1/24

4/16

1/34

07/41

479/43

سیآباد

ستتتازمان جهتتتاد کشتتتاورزی ،ادارۀ آب و فاضتتتالب و

زرا ی در سا های اخیر کانون توجه قرار گرفته استت

هواشناستتی استتتان گسستتتان ،شتتاخصهای منتختتب

(.)Sadeghi et al., 2019

محاسبه شد که نتایج در جتدو  0نشتان داده شتده

 .2-1-3شاخص خاکورزی حفاظتی

است.

شاخص خاکورزی حفتاتتی شتامل کمختاکورزی و

 .1-1-3شاخص سطح زیر کشت

بیخاکورزی و بهصورت درصد اراضی تحتت پوشتش

در استان گسستان شهرستانهای گنبدکاووس ،آققتال،

سیستم خاکورزی حفاتتی از کل اراضی زیتر کشتت

کالله و گرگان بهترتیب بیشترین سطح زیتر کشتت را

استتت .بتتا توجتته بتته نتتتایج ارائتتهشتتده در جتتدو ،0

دارند .مهمترین محصتوالت کشتاورزی استتان گنتدم،

بیشترین مقدار ( 0/17درصد) این شاخص مربوط بته

پنبه ،دانههتتای رولنتتی و محصتتوالت بتالی استت.

شهرستتتان آققتتال و کمتتترین مقتتدار ( 1/16درصتتد)

سیستم بدون شخم به نوان روشی قابل تداوم ،پایتدار

مربوط به شهرستان کردکوی است .شهرستتان آققتال

و جتتایگ ین اقتصتتادی بتترای مسیتتات تولیتتد گیاهتتان

در شما استان گسستتان قترار گرفتته و دارای هتوای
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تأثیر شاخصهای زیستمحیطی بر پایداری کشاورزی استان گسستان...

شکل  -1خروجی نرمافزار  EXPERT CHOICEدر مورد وزن و درجۀ اهمیت معیارها (شاخصهای محیط زیستی) (مأخذ:
یافتههای تحقیق)

خشک و نیمهخشک است.

آبهای زیرزمینی در شهرستانهای گالیکش (42/20

 .3-1-3شاخص مصرف کودهای شیمیایی

درصد) و آققال ( 27/34درصد) و کمترین لس تت آن

شاخص مصرف کود در واحد سطح هرچته کوچتکتر

در شهرستانهای کردکتوی ( 6/14درصتد) و رامیتان

باشد ،پایداری بیشتر است .بیشترین مصرف کودهتای

( 6/26درصد) است .بیشتینۀ لس تت نیتترات از ن تر

شتتتیمیایی (ازتتتته ،فستتتفاته ،پتاستتته) مربتتتوط بتتته

ادارۀ حفاتتتت محتتیط زیستتت و ستتازمان بهداشتتت

شهرستتتانهای بنتتدرگ ( ،)1/44کردکتتوی ( )1/40و

جهانی ،بترای آب آشتامیدنی  01میستیگترم در لیتتر

آققال ( )1/24است .این شهرستانها پایداری کمتری

است ،درحالی که در کشور ما  76میستیگترم در لیتتر

دارند .کمترین مصرف کودهای شتیمیایی مربتوط بته

نیتتتترات ،بتتته نوان بیشتتتینۀ لس تتتت مجتتتاز در آب

شهرستانهای مراوهتپته ( ،)1/07گمیشتان ( )1/09و

آشامیدنی تعیین شده است (.)Esmaeili, 2006

گنبد کاووس ( )1/01است که پایداری بیشتری دارند.

 .6-1-3شاخص تنوع گیاهان زراعی

 .4-1-3شاخص مصرف سموم شیمیایی

نتایج محاسبۀ شاخص تنتوگ زرا تی توستط شتاخص

هرچه شاخص مصرف سموم کوچکتر باشد پایتداری

شانون -وینر (مجموگ حاصلضترب ستهم ستطح زیتر

بیشتر است .براساس نتایج ،شهرستتان بنتدر تترکمن

کشت هر محصو در لگاریتم طبیعتی آن) نشتان داد

بیشترین مقدار ( 20/14لیتر در هکتار) مصرف را دارد

کتته شهرستتتانهای بنتتدرگ ( 0/16درصتتد) ،گرگتتان

کته پایتداری کمتتتری را نشتان متیدهتد .شهرستتتان

( 1/16درصتتد) ،رامیتتان ( 1/99درصتتد) ،کردکتتوی و

گنبدکاووس کمترین مقدار ( 1/49لیتتر در هکتتار) را

گتتالیکش ( 1/97درصتتد) بتتهترتیب بیشتتترین تنتتوگ

دارد که پایداری بیشتری را نشان میدهد.

گیاهان زرا ی را دارنتد و کمتترین تنتوگ مربتوط بته

 .5-1-3شاخص غلظت نیترات آبهای زیرزمینی

شهرستان گمیشان ( 1/42درصد) است.

نتایج شاخص لس ت نیترات در آبهای زیرزمینتی در

 .7-1-3مقدار بارش سالیانه

جدو  0نشان میدهد که بیشترین لس ت نیترات در

با توجه به مقدار بارندگی در استان گسستان،
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جدول  -2درجۀ اهمیت معیارها (شاخصهای زیستمحیطی)

وزن معیارها

معیارها

(درصد)
خاکورزی حفاتتی

03

تنوگ گیاهان زرا ی

06/4

مقدار بارندگی

06/2

مصرف کودهای شیمیایی

07/9

مصرف سموم شیمیایی

07/6

لس ت نیترات در آبهای

02/4

زیرزمینی
00/1

سطح زیر کشت

جدول  -3امتیاز و اولویتبندی شهرستانهای استان گلستان براساس روش AHP

شهرستانها

اولویت هر

امتیاز

شهرستانها

امتیاز

شهرستان

اولویت هر
شهرستان

گنبد

1/191

0

کالله

1/139

9

آققال

1/193

2

مراوهتپه

1/139

1

رامیان

1/192

4

کردکوی

1/134

01

گالیکش

1/141

7

بندر گ

1/132

00

مینودشت

1/149

6

گرگان

1/131

02

گمیشان

1/143

3

سیآباد

1/161

04

آزادشهر

1/131

4

بندر ترکمن

1/163

07

شهرستتتان مینودشتتت ( 0144میستتیلیتتتر) ،رامیتتان

در محیط نرماف ار  EXCELصورت گرفته است .برای

( 0170/6میسیلیتر) و گالیکش ( 0120/2میسیلیتتر)

نرما سازی ،هر وزن بر مجموگ وزنهای ستون مربوط

بتتهترتیب بیشتتترین بارنتتدگی را داشتتتهاند .کمتتترین

به خود تقسیم شتده استت .معیارهتای مصترف کتود

بارندگی مربتوط بته شهرستتان متراوهتپته بته مقتدار

شیمیایی ،مصرف سموم و لس ت نیترات کته استتفاده

 619/4میسیلیتر است.

بیش از اندازه از آنها تأثیر منفی و مخترب بتر محتیط

 .2-3تشاااکیل مااااتریی تجمعااای حا ااال از

زیستتت دارد ،بتترای استتتفاده در روش  ،AHPابتتتدا

مقایسههای زوجی
شتتاخصهای زیستتتمحیطی ذکرشتتده در جتتدو 2
شامل هفت معیار اصسی است .نرمالی ه کتردن دادههتا

معکوس و سپ

نرمالی ه شدهاند.

جدو  2درجه ارجحیت هر یک از معیارها را براساس
روش مقایسۀ زوجی نشتان متیدهتد .درجتۀ اهمیتت
معیارها با ن رسنجی از کارشناسان و متخصصان
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جدول  -4طبقهبندی پایداری شهرستانهای استان گلستان

وضعیت پایداری

شهرستان

پایدار

گنبد ،آققال ،رامیان

نسبت ًا پایدار

گالیکش ،گمیشان ،مینودشت

نسبت ًا ناپایدار

کالله ،کردکوی ،بندر گ  ،آزادشهر ،مراوهتپه ،گرگان

ناپایدار

سیآباد کتو  ،بندر ترکمن

حوزۀ محیط زیست بهدستت آمتده استت .بترای ایتن

گسستان هستند و معیار ستطح زیتر کشتت بتا درجتۀ

من ور ،ابتدا پرسشنامهای طراحتی شتد و از تعتدادی

اهمیتتت  00/1درصتتد ،کمتتترین وزن را در تعیتتین

متخصصان و کارشناسان حوزۀ محیط زیستت استتان

پایداری استان گسستان دارد.

گسستان درخواست شد تا ن ر خود را دربارۀ اهمیت یا

 .3-3بررسااای پایاااداری شهرساااتانهای اساااتان

برتری یک معیار نسبت به معیار دیگر بتا نشتان دادن
ددی از  0تا  1بیان کنند .نرخ ناستازگاری (،)I. R..7
فراینتتدی استتتت کتته براستتتاس آن ا تبتتار پاستتت
پرستتششتتوندگان بتته مقایستتههای زوجتتی ستتنجیده
میشتود .بیشتتر محاستبات  AHPبراستاس قضتاوت
اولیۀ تصمیمگیرنده که در قالب ماتری

مقایستههای

زوجی تاهر میشود ،صورت میپذیرد و هرگونه خطتا
و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گ ینتهها
و شاخصها ،نتیجۀ نهایی بهدستآمده از محاسبات را
مخدوش میکنتد .در ایتن پتژوهش نترخ ناستازگاری

گلستان براساس روش AHP

نتایج بهدستآمتده از جتدو  4نشتان متیدهتد کته
پایدارترین و ناپایتدارترین شتهرهای استتان گسستتان
بتتهترتیب شهرستتتان گنبتتد بتتا امتیتتاز  91درصتتد و
شهرستان بندر ترکمن بتا امتیتاز  63درصتد هستتند.
شهرستانهای آققال ،رامیتان ،گتالیکش و مینودشتت
بهترتیب با امتیاز  41 ،93،92و  49درصد در ردههای
بعتتدی پایتتداری قتترار گرفتهانتتد .نتترخ ناستتازگاری
مقایسههای زوجی بهدستآمده  1/0است.

معیارها مشخص شتده و از پرسشتنامههایی کته نترخ

 .4-3طبقهبندی شهرستانهای استان گلستان

ناسازگاری کوچکتر یا مساوی  1 /0داشتند ،میانگین

جدو  7دستهبندی شهرستانهای استان گسستتان را

گرفتتته شتتد و بتتا استتتفاده از نرمافتت ار EXPERT

در چهار طبقتۀ پایتداری زیتاد ،نستبتاً پایتدار ،نستبتاً

 CHOICEوزن معیارها مطابق با جدو  2و شکل 0

ناپایدار و ناپایداری زیاد نشان میدهد .براساس نتتایج،

بهدست آمد.

شهرستانهای گنبد ،آققال و رامیان در طبقتۀ پایتدار،

وزنهتتای یادشتتده نشتتان متتیدهتتد کتته معیارهتتای

شهرستتتانهای گتتالیکش ،گمیشتتان و مینودشتتت در

خاکورزی حفتاتتی ،تنتوگ گیاهتان زرا تی و مقتدار

طبقۀ نسبتاً پایتدار ،شهرستتانهای کاللته ،کردکتوی،

بارندگی بهترتیب با درجۀ اهمیتت  06/4 ،03و 06/2

بندر گ  ،آزادشهر ،مراوهتپه و گرگان در طبقتۀ نستبتاً

درصتتد بتتا کستتب بیشتتترین وزنهتتا از مهتتمتتترین

ناپایدار و شهرستانهای سیآباد کتو و بندر تترکمن

شاخصهای محیط زیستی در تعیین پایتداری استتان

در طبقۀ ناپایدار قرار گرفتهاند.

)Incompatibility Rate (I.R.

4

 .4بحث و نتیجهگیری
صفحه 402

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،47شماره  ،2تابستان 0711
استان گسستان از مهمتترین استتانهای تولیدکننتدۀ

دارای بیشترین مقدار بارندگی ،شهرستتان بنتدر گت

محصوالت کشاورزی به شمار میآید .بهدلیل شترایط

دارای بیشترین تنتوگ گیاهتان ،شهرستتان بنتدر گت

اقسیمی -محیطی ،باید هر گونه تولید مواد لتذایی در

دارای بیشترین مصرف کودهای شیمیایی ،شهرستتان

جهت کشاورزی پایتدار منتوط بته استتفادۀ بهینته و

بندر ترکمن دارای بیشترین مصرف سموم شتیمیایی

منطقی از منابع استان باشد .همچنتین ،بتهکتارگیری

و شهرستان گالیکش دارای بیشترین لس تت نیتترات

بیرویۀ نهادههای تولید ،بهمن ور افت ایش مسکترد و

در آبهای زیرزمینی هستتند .نتتایج تج یتهوتحسیتل

بهکارگیری روشهتای نتوین فنتاوری ستبب تخریتب

براساس مد  AHPنتایج نشان داد کته هتر یتک از

محتتیط زیستتت شتتده استتت .ایتتن پتتژوهش براستتاس

شاخصهای زیستمحیطی درجتۀ اهمیتت متفتاوتی

شتتاخصهای زیستتتمحیطی بتته بررستتی وضتتعیت

دارند .در زمینتۀ شتاخص پایتداری محتیط زیستتی،

پایداری استان گسستان پرداختته استت .بتا محاستبۀ

بیشترین اهمیت را شاخص خاکورزی حفاتتی (03

شاخصهای زیستمحیطی مشخص شد که هر کتدام

درصد) و کمترین اهمیت را شاخص سطح زیر کشتت

از شاخصها تا چه حد بر پایتداری شتهرهای استتان

( 00/1درصتتد) دارنتتد .همچنتتین شهرستتتان گنبتتد

گسستان تأثیر مثبت یا منفی میگذارند؛ به اینصورت

بیشترین و شهرستتان بنتدر تترکمن کمتترین رتبتۀ

کتته شتتاخصهای ستتطح زیتتر کشتتت ،ختتاکورزی

پایداری را دارند .نتایج تحسیل حساسیت نشان داد که

حفاتتی ،تنوگ گیاهان زرا ی و مقدار بارنتدگی تتأثیر

در دامنتتۀ  0تتتا  6درصتتد تغییتتر چنتتدانی مشتتاهده

مثبتتت ،و شتتاخصهای مصتترف کودهتتای ش تیمیایی،

نمیشود ،ولتی در دامنتۀ  6تتا  01درصتد تغییراتتی

مصرف سموم شیمیایی و لس ت نیتترات در آبهتای

مشاهده شده و ترتیب اولویتبندی نیت تغییتر کترده

زیرزمینی اثر منفی بر پایتداری کشتاورزی داشتتهاند.

است .شاخص خاکورزی حفتاتتی نیت بتا درصتدی

این نتایج همسو با یافتتههای پتژوهش  Pourzandو

اف ایش یا کاهش سبب تغییر اولویتبنتدی شتهرهای

همکاران ( )2012دربتارۀ تتأثیر مثبتت شتاخصهای

استان گسستان شده است؛ به اینصورت که شهرستان

سطح زیر کشت ،خاکورزی حفاتتی ،تنتوگ گیاهتان

گنبد از رتبۀ  0به رتبۀ  2تغییر یافته و رتبۀ شهرهای

زرا ی ،و تأثیر منفتی شتاخصهای مصترف کودهتای

دیگر نی تغییتر کترده استت .از لحتای پایتداری نیت

شیمیایی ،مصرف سموم شیمیایی و لس ت نیترات در

شهرهای استان گسستتان براستاس وزن شتاخصها و

آبهای زیرزمینی بر پایداری کشاورزی استت .نتتایج

همچنین وزن شهرستتانها بته چهتار طبقتۀ پایتدار،

تحقیقتتتتتتات  Hosseiniو همکتتتتتتاران ( )2008و

نستبتاً پایتتدار ،نستتبتاً ناپایتتدار و ناپایتتدار دستتتهبندی

 Bafandeh Irandoustو همکتتاران ( )2018نیتت

شدهاند .شهرهای پایدار استان گسستان ،گنبد ،آققتال

تأثیر منفی شاخصهای مصرف کودهای شتیمیایی و

و رامیان هستتند .بتا ایتن تحقیقتات و بتا محاستبه و

ستتموم شتتیمیایی بتتر پایتتداری کشتتاورزی را تأییتتد

شناستتایی شتتاخصهای پایتتداری زیستتتمحیطی در

میکند .شهرستان گنبد دارای بیشتترین ستطح زیتر

استان گسستان و تأثیر آنها در افت ایش و کتاهش اثتر

کشت و مسکترد ،شهرستتان آققتال دارای بیشتترین

پایداری ،میتوان از آسیبهای محیط زیستتی ناشتی

میت ان ختاکورزی حفتاتتی ،شهرستتان مینودشتتت

از این شتاخصها پیشتگیری کترد .شتاخص مصترف
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آبهای زیرزمینی شهرستتانهای گتالیکش و آققتال

، کودهتتای شتتیمیایی در شهرستتتانهای بنتتدر گتت

 اف ایش تولید و مصرف کودهای شتیمیایی.زیاد است

 آققال و بنتدر تترکمن بیشتترین میت ان را،کردکوی

در مصارف کشاورزی و نفوذ آنهتا بته داختل ختاک و

داشت؛ بنابراین توصیه متیشتود کته مصترف کتود و

 از مهمترین وامل آلودگی منابع آب به ترکیبات،آب

سموم شیمیایی به کمترین حد رسانده شود یا کود و

 تخسیتتۀ فاضتتالبهای شتتهری و.نیتتتروژندار استتت

 بهصورت سهمیهبنتدی در اختیتار کشتاورزان،سموم

صنعتی به محیط زیست نی از دیگتر منتابع آلتودگی

 بتا استتفاده از اب ارهتای کنترلتی مختستف.قرار گیرد

.)Tirado, 2007( آب به نیترات به حستاب متیآیتد

مانند مجوزها و سهمیهها و کنتر بازاریابی و فتروش

ترکیبات نیتروژنته از راههتای مختسفتی وارد آبهتای

با هدف بته حتداقل رستاندن مصترف ستموم و کتود

 در آینده ایتن احتمتا وجتود دارد.سطحی میشوند

شیمیایی در محصتوالت کشتاورزی نیت متیتتوان از

که لس ت نیترات از استاندارد مجاز فراتر رود و سبب

 در، ایتن کتار.شدت آسیب به محیط زیستت کاستت

 بنتابراین.ایجاد مشکالتی بترای ستالمت افتراد شتود

.حفظ و ستالمت انستان نیت مفیتد و ضتروری استت

پیشنهاد میشتود وامتل دخیتل در افت ایش لس تت

شهرستتتان گمیشتتان دارای کمتتترین تنتتوگ گیاهتتان

نیترات در آبهای زیرزمینی بهدقت بررسی شود و بتا

 توصتتیه میشتتود،زرا تتی استتت کتته بتتر ایتتن استتاس

 در زمینۀ کاهش و کنتتر،معرفی راهکارهای صحیح

سیاستگذاری با هدف اف ایش تنوگ گیاهان زرا تی در

.نیترات آبهای زیرزمینی اقدام شود

 لس تتت نیتتترات در.ایتتن شهرستتتان صتتورت گیتترد
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